
Tájékoztató a DISCORD csevegőprogram használatáról 

Kedves Szülők, kedves Gyerekek! 

Az e-KRÉTA felületen kívül, hogy a tanítást „élő” üzemmódban is támogatni tudjuk, iskolánk 

létrehozott egy Alsózsolcai Herman Ottó Általános Iskola nevű szervert a DISCORD APP program 

felületén. Úgy látszik, ez jó lehetőséget ad a hagyományos órákhoz hasonló tanórák megtartására, 

mert   

• az egész osztály/csoport egyszerre hallhatja a tanár magyarázatát,   

• hozzászólhat, kérdezhet  

• láthatja a tanár által kivetített tartalmakat,  

• lehet csatolmányokat küldeni tanár, diák által,  

• használata egyszerű  

• okostelefonról is működik.  

Felcsatlakozáshoz a következő szükséges: (csak az első alkalommal kell elvégezni): 

A https://discord.gg/mYFxK5F 

1. linkre kattintva meg kell adni a nevet (FONTOS!! A teljes nevet – nem becenév), és 

bepipálni, hogy „nem vagyok robot”  

2. Kér egy email címet és egy jelszót.  

3. A megadott e-mail címre érkezik egy megerősítés és ismét az, hogy „nem vagyok robot.”  

A felületre belépve jobb oldalon látható az iskola képe, mely az iskola szerverét mutatja. Ezen belül 

baloldalon láthatók a létrehozott szobák. 

Minden tanulónak az iskola moderátora beállítja, hogy melyik szobába jogosult, utána tud az adott 

szobába menni. Az első belépéskor az általános szoba mindenki számára elérhető. 

Innen a megbeszélt időpontban abba a terembe kell belépni, ahova az adott tanár kéri. (a szoba 

nevére kattintva automatikusan beléptet minket a rendszer)  

Azon szobák, mely előtt egy # jel látható csak chat szobák, csak üzenetek írására, olvasására 

alkalmas. Azon szobák, mely előtt egy  hangjel látható, „csevegős” szobák, itt lehet szóban 

kommunikálni egymással. 

Azt fontos tudni, hogy a csevegős szoba csak akkor működik megfelelően számunkra, ha 

okostelefonról, vagy laptopról (amibe be van építve hangszóró, mikrofon) illetve olyan asztali 

számítógépről használjuk, amihez csatlakoztatva van hangszóró és mikrofon. 

Tapasztalatunk alapján arra kérünk mindenkit, aki okostelefonnal használja az alkalmazást, hogy a 

visszhang elkerülése érdekében használjon headset-et, fülhallgatót. 

Az online órák vonatkozásában, ha probléma merül fel, egyéb kérdésekben a szaktanárral, illetve 

osztályfőnökkel egyeztessenek az e-naplós felületen.  

A felületen belépve kérhetik a Moderátor segítségét is. 

 

Alsózsolca, 2020. 03. 20. 

 

Nagyné Tóth Zita  

intézményvezető 

https://discord.gg/mYFxK5F

